.………………………………………
Imię i Nazwisko wnioskodawcy

Tarnowskie Góry, dnia …………………………..……

………………………………………

Międzygminne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

adres zamieszkania

ul. Towarowa 1
42-600 Tarnowskie Góry

………………………………………
PESEL
………………………………………
Nr. Tel. i email

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NAJMU
A. Wypełnia wnioskodawca
Lp.

Nazwisko i imię osób wspólnie ubiegających się o
wynajęcie mieszkania razem z wnioskodawcą

Data urodzenia, numer
dowodu osobistego, PESEL

Stosunek pokrewieństwa wnioskodawcy

1.
2.
3.
4.
Motywacja wniosku:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Jestem zainteresowana /y lokalizacją (właściwe podkreślić):
Tarnowskie Góry:
Stary Zasób: (ul. Bończyka, J. Opolskiego, Okrzei, itp.)
Janasa
Francuska

Zabrze:

Ruda Śląska:

Stary Zasób: ( Wolności, Wyciska, Damrota)

Kokota

Janika

Kubiny

Opolska/ Kamienna
Pyskowice:

Żywiecka

Strzelców Bytomskich
Knurów:
Ułanów

Lubliniec:

1 – go Maja

Wieniawskiego

Stefana Batorego

Grunwaldzka

Dodatkowe informacje o wnioskodawcy:
Jestem osobą wskazaną przez osoby partycypujące w kosztach budowy lokalu
Jestem osobą posiadającą tytuł prawny do lokalu stanowiącego własność gminy,
który zobowiązuję się opuścić z dniem objęcia lokalu w towarzystwie
Jestem osobą umieszczoną na listach osób uprawnionych do objęcia
lokalu komunalnego
Jestem zatrudniona/y w pobliżu położenia zasobów MTBS Sp. z o.o.
Jestem kadrą specjalistyczną niezbędną jednostkom organizacyjnym gmin

tak

nie

nie dot.

tak

nie

nie dot.

tak
tak

nie
nie

nie dot.
nie dot.

tak

nie

nie dot.

tak

nie

Jestem zainteresowany wynajmem mieszkania:
- mieszkanie 1- pokojowe
- mieszkanie 2- pokojowe

lub więcej

tak

nie

- lokal przeznaczony do samodzielnego remontu na koszt najemcy

tak

nie

- partycypacją w częściach kosztów budowy lokalu mieszkalnego

tak

nie

Załączniki:

•

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o braku tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego,

•

Załącznik nr 2 – Deklaracja o wysokości dochodów (członków gospodarstwa domowego) wraz z zaświadczeniem o
wysokości dochodów potwierdzającymi ich wysokości.

OŚWIADCZENIE: Niniejszym oświadczam(y), iż wyrażamy zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych, ujawnionych w
niniejszym wniosku oraz innych danych mających związek z wynajmem mieszkania zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z
dnia 29.08.1997r. z póź. Zm.
Oświadczam, iż znane mi są przepisy ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa
mieszkaniowego (Dz. U. Nr 133, poz. 654 z póź. zm.)

Podpisy osób, które wyrażają zgodę na przetwarzanie
danych osobowych w powyższym trybie:

Tarnowskie Góry, dnia …………………..

1.

wnioskodawca: …………………………..

2.

współmałżonek: ………………………….

3.

………………………………………………..

B. Wypełnia Ewidencja Ruchu Ludności właściwego Urzędu Miasta:
Dane dotyczące aktualnego miejsca zameldowania wnioskodawcy i innych osób wspólnie z nim zamieszkujących:
Adres: …..……………………………………………………………………………………………………………….

Lp.

Nazwisko i Imię

Stosunek
pokrewieństwa do
wnioskodawcy

Data urodzenia

Data zameldowania
na pobyt stały

1.
2.
3.
4.

….…………………………………..
data, podpis i pieczątka imienna
urzędnika potwierdzającego w/w dane

C. Wypełnia administracja/ właściciel budynku, w którym wnioskodawca aktualnie zamieszkuje
stały:

na pobyt

1.

Miejscowość: …………………………………………………………………………….………….,

2.

Ulica, nr budynku, nr mieszkania: ……………………………………….………….………..,

3.

Powierzchnia użytkowa lokalu: ………………….………… m²,

4.

Najemca lokalu: …………………………………………………………………………..…......,

5.

Umowa najmu zawarta na czas ………………...……,

6.

Wypełnia księgowość – Dział Czynsze:
Dane dotyczące ewentualnie występujących zaległości w ostatnich 12 miesiącach w opłatach, inne uwagi:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………….
miejscowość, data,
pieczęć firmowa administracji

………………………………..
podpis i pieczątka imienna
pracownika administracji

D. Sposób rozstrzygnięcia:

1. Uwagi i opinia Komisji Mieszkaniowej:
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….……………………………………………………………..
2. Propozycja adresu: ………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………..

Tarnowskie Góry, dnia …………………………..

..………………………
data i pieczątka imienna

……………………………...

Tarnowskie Góry, dnia ………………………………

Imię i Nazwisko

………………………………….
adres

Międzygminne Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Towarowa 1
42-600 Tarnowskie Góry

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że ja niżej podpisany/podpisana oraz osoby zgłoszone przeze mnie
do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu, tj.
Lp.

Imię i Nazwisko

Stopień
pokrewieństwa

Data urodzenia

Podpis

1.
2.
3.
4.
nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z ustawą o niektórych formach
popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. 133, poz. 654 z późn. zm.) i znany mi jest art. 30
pkt 3 tej ustawy o konieczności niezwłocznego informowania Międzygminnego Towarzystwa o
uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.
Stwierdzam także, że znane mi są konsekwencje, uprzedzony/uprzedzona o
odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 i 2 Kodeksu Karnego potwierdzam własnoręcznym
podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w deklaracji.

………………………………………………….
podpis Wnioskodawcy

WNIOSEK
o zawarcie umowy w sprawie partycypacji
w kosztach budowy lokalu mieszkalnego
Partycypujący:
........................................................................................................................................................
(wnioskodawca ,osoba prawna, pracodawca)

........................................................................................................................................................
(adres zamieszkania lub siedziby, nr telefonu)

Wnioskuję o zawarcie z Międzygminnym T.B.S Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach ul. Towarowa 1, umowy w
sprawie partycypacji w kosztach budowy mieszkania składającego się z ....................pokoi /pokoju o
powierzchni .....................m2 .
Deklaruję partycypację w kosztach budowy mieszkania w wysokości ……….. wartości odtworzeniowej,
obliczonej poprzez przemnożenie całkowitej powierzchni mieszkania przez ustalany co kwartał przez
Wojewodę Śląskiego wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków
mieszkalnych, która zostanie zweryfikowana po zakończeniu budowy.
Zobowiązuję się na wezwanie Międzygminne T.B.S Sp. z o.o. zawrzeć umowę i w dniu zawarcia umowy
dokonać wpłaty .
Wnioskodawca przyszły najemca (jeżeli jest to inna osoba niż Partycypujący):

................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

................................................................................................................................................................
(adres pobytu stałego, nr telefonu)

...............................................................
(data i podpis partycypujący)

……………………………………………….

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW
CZŁONKÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO
KTÓRZY ZAMIESZKAJĄ WRAZ Z NAJEMCĄ
W PRZYDZIELONYM LOKALU

Imię i Nazwisko składającego deklarację

I. Oświadczam, że w skład mojego gospodarstwa domowego wchodzą następujące osoby:
Lp.

Imię i Nazwisko

Data urodzenia

Stopień pokrewieństwa

1.
2.
3.

II. Oświadczam, że średnie miesięczne dochody z ostatnich 6-ciu miesięcy (brutto), moje i wymienionych
członków mojego gospodarstwa domowego wynoszą:
Lp.

Miejsce pracy

Wysokość średniomiesięcznego
dochodu w zł brutto

1.
2.
3.

Podać liczbę porządkową według osób zamieszczonych w tabeli I
Inne źródła dochodu:
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Razem miesięczne dochody gospodarstwa domowego wynoszą: ………………………… zł brutto.
•

•

Składając niniejszą deklarację oświadczam, że jest mi wiadomo, że dokumenty, na których podstawie
zadeklarowałem/zadeklarowałam dochody, jestem zobowiązany/zobowiązana przechowywać przez
okres 3 lat, a uprzedzony/uprzedzona o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 i 2 Kodeksu Karnego
potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w deklaracji .
Do deklaracji dołączam zaświadczenie(a) o dochodach od pracodawcy dla każdej osoby zgłoszonej
do wspólnego zamieszkania, kopię rozliczenia z tytułu podatku dochodowego od osób
fizycznych za rok poprzedni (PIT), a w przypadku braku dochodu w roku poprzednim wyciąg z
konta z ostatnich 3 m-cy.

…………………………………………….
czytelny podpis składającego deklarację

................................................................................
(miejscowość data)

................................................
(pieczątka zakładu pracy)

Z A Ś W I A D CZ E N I E
Zaświadcza się że Pan/i ....................................................................................................................
zamieszkały/a ...................................................................................................................................
Jest zatrudniony/a .............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
na stanowisku ...................................................................................................................................
rodzaj umowy o pracę ......................................................................................................................
miesięczne wynagrodzenie brutto ....................................................................................................
(średnia z ostatnich 6 miesięcy)

..............................................
(Dział do spraw płacowych)

....................................................
Kierownik Zakładu lub Główny Księgowy

